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PRIVACYBELEID
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IBAN: NL63 RABO 0101454422
KvK: 80420745
BTW: 861665946B01

Wij kunnen persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de
diensten van ons en/of omdat je deze zelf bij het invullen van één van onze
contactformulieren op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende
(persoons)gegevens verwerken:
• Je voor- en achternaam
• Je bedrijfsnaam
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je IP-adres
• Jouw (klik)gedrag op onze website

WAAROM HEBBEN WIJ DEZE GEGEVENS NODIG
Wij gebruiken jouw (persoons)gegevens voor marketingdoeleinden en het optimaliseren van de website.
HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS
Wij bewaren jouw (persoons)gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw
gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard wanneer er geen
overeenkomst met jou tot stand komt.
DELEN MET DERDEN
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer
en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken
deze informatie om de werking van de website te verbeteren en om jou eventueel een betere dienstverlening
vanuit ons te leveren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe en wanneer gebruikers de website gebruiken
en hoe effectief de Adwords-advertenties van ons bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar
en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wil je hierover meer informatie? Lees dan
het privacybeleid van Google via deze link: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/. Hier vind je ook het
privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze gegevens om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun
campagnes te kunnen bieden.

Op al onze offertes, opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank,
zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden op uw verzoek toegezonden.
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Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor
andere Google-diensten.
JOUW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons. Wij reageren op jouw verzoek zo snel mogelijk,
maar zeker binnen twee weken.
BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze
website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat jouw (persoons)gegevens niet
in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien
je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde (persoons)gegevens, neem dan
contact met ons op.
COOKIEBELEID
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer aan onze servers
teruggestuurd worden.
Door je toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stem je ermee in dat wij cookies plaatsen en
uitlezen op al onze websites en deze verzamelde gegevens combineren.
PERMANENTE COOKIES
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website.
Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een
cookie onthouden. Hierdoor kun je dus prettiger gebruik maken van onze website. Permanente cookies kun
je verwijderen via de instellingen van jouw browser. SESSIE COOKIES Met behulp van een sessie cookie
kunnen wij zien welke onderdelen van de website met jouw bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze website
en dienstverlening daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze
cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
TRACKING COOKIES
Met behulp van deze cookies kunnen wij van jou een persoonlijk profiel opbouwen zodat we je gerichte
content en advertenties kunnen tonen die aansluiten op jouw interesses.
SOCIAL COOKIES
Op onze website zijn buttons opgenomen die je in staat stellen om artikelen op onze website te delen via
social media (Linkedln, Facebook en Twitter). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van
Linkedln, Facebook en Twitter afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Hier
hebben wij geen invloed op. In de privacy verklaringen van deze social mediakanalen vind je terug wat zij
doen met jouw persoonsgegevens die zij via deze cookies verwerken.
GOOGLE ANALVTICS CANALVTISCHE COOKIES
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze
dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
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Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor
zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google
niet toegestaan om de verkregen informatie uit Google Analytics te gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk
niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Vanuit Google is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens.
RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Hiervoor kun
je contact opnemen met ons. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je wel vragen om je te identificeren.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de
cookie in kwestie mee te sturen. Deze kun je terugvinden in de instellingen van je browser.
IN- EN UITSCHAKELEN, VERWIJDEREN VAN COOKIES
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies
en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser

